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DAN I E L H E I N .S 'I V S.

EEr dar geleerden Hein.~ tuijn fchrijven loopt tenende,
Eer dar ick nliJnen geell: tat ander dingen vvende

Die hC111 nu lang genoech met dichten heefc genl0eyt,
W ~rt vvederorn vaar tleft mijl1 [chuyt naer u geroeyt.

Uvv) gaddelick verfrant heefc eeril: Iny doen beginnen,
En aen Apollas dienll: toe eygenen Inijn finnen;

, .Ghy vvaert den eerften heIr dacr ick om [ue rnijl1 pen;;
Ghy [ule den leften fijn als ick nu moede bell,



NEDERDVYTSCHE DICHTIN.

1ft dar ick heb vcrdien t of l'nirten of laurierell:t
Zy Cullen fijn aIleen om uvven naenl te vieren:

Ick {oucl{geen nleerder eer dan dat de falne tuygt,
Dat ick heb onder u mijn krachten al gebuygt :

Dat zy naer nlijne doot noyt yenl~lllt laet vcrgeten
Hoe ick u hcb Qeachr het hooft van die vvat vvetel1.,

Een proeffrl1~~kvan Naruer,een vvonder dar de l~cht
Sao rijckelick beaaeft nyt (;ent hceft voorrgebrocht.

Dit is almijnen vvel~; (, Phenix van on s tijen!
o Sonne van 011S lanrt daer in vvy ons vcrblijen

En trorfen al dat leeft, daer door de Gen t{,he Maegr
Ver boven Griecken fijt, naer Roonlen nier en vraegt.

Ick hope 110ch te lien dar eens ons Vlacln[che Mannen
Tjock 1l111en luoede hjn, vcrdri)ven de Tyrall11Cll,

Dan
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Dan {alllw'waerdig hcelt r~'1 op de Inerckr geplant,
Daer Keyfer Karel ftaer, tnaer op zijn rcchter hant.

Daer liIllen nevens u ge{childert fijn Godinnel1
Die uwen grooten geeft en vren1de talen Ininnen,

Die lil11en altijt ftaen ge.t.l1ygen voor de lien
Van dat wy dag voor dag vervvondert in It fien,

Hoe dat u niet aIleen de Grieck{ch' of ROoll1fche fpraken
OfFrans, ofNederduy~ allolTI vermaert en maken,

1\1aer dat ghy fpreken kont (00 treffeliclc ChaldeeusJ

En u too weI verfiaet.int Syrs en int Hebrectls.
Hoe d,at l1w' kloeck verfrant foo hoogc {taet verheven
Dar l10ch Oln door noch tijt noch vyant en moee geven.

Hoe ghy in aIle konG: roo vvonder liJt voltnaeckr, .
pat bGven l1WCl1 geefr noyt mens en heeft geraeckt.

Lace
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Laet Goden later toe dat ick fulcks mag beoagen
Ecr d.t de kouwe door mijn oogen doer verdroogen~ .

1ft dat ick cens zijn beelt rn·ag op ons lnerckt lien tlaen~

lc:k ben dan weI te vrcen rechr naer her graf te gaen.

eA.en eA POL L Oft

A PolIo die mijn jeugt
Hebt opgevoet in vreugt

En onbefproken lufren,
Acnveert het lefie diche -
Dar voor il vverr gefiicht
£cr ick. rniJD pen lace rufien3

Ea




